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Reactie op voorjaarsrapportages 2020

Geachte mevrouw Heidekamp-Prins,
U stuurde ons de Voorjaarsrapportages voor 2020. Daarin doet de RUD verslag van de werkzaamheden
over de eerste 4 maanden van 2020. Ook geeft het een inkijk in de organisatorische en financiële situatie.
We willen een korte reactie geven op de rapportages.
Wat gaat goed
Het is goed om te zien dat u in de huidige/toenmalige omstandigheden in staat bent gebleken een
dergelijke rapportage af te leveren. Ook de vertaling van de nieuwe manier van werken bij toezicht, risico
gestuurd, Is wat ons betreft een verbetering ten opzichte van eerdere rapportages. Een positieve
ontwikkeling is de slag die u heeft gemaakt met de actualisatie van vergunningen.
Wat verdient aandacht
We zijn in het verleden met elkaar een verbetertraject in gegaan. Daarvoor is een aantal projecten
gestart, zoals het op orde brengen van het locatiebestand. Het opstarten van de diverse projecten heeft
de nodige vertraging opgelopen. Er lijkt nu voortgang geboekt te worden. We verwachten dat u erop
toeziet dat verdere vertraging wordt voorkomen.
De controles binnen de gemeente Tynaarlo lopen achter op die van, diverse, andere deelnemers. U geeft
aan dat dat vooral komt doordat er bij ons dit jaar relatief veel horeca-inrichtingen op de lijst staan. Door
de Corona maatregelen konden deze niet bezocht worden. Toegezegd is dat in het restant van 2020
onze bedrijven met voorrang worden bezocht, zodat de achterstand wordt weggewerkt.
Meer in het algemeen willen we uw aandacht voor het evenredig verdelen van de beschikbare capaciteit
over de deelnemers.
Wat baart ons zorgen
Het percentage medewerkers dat langdurig ziek thuis zit blijft onverminderd hoog. Het lukt u blijkbaar niet
om hier verandering in te krijgen. We hebben onze zorgen hier eerder over uitgesproken.
In de rapportage staat dat de productie in de eerste vier maanden voor ligt op de prognose. Daarbij
verwijst u naar het aantal uur dat gewerkt/geschreven is. Productie is wat ons betreft niet het aantal uur
dat gewerkt is.
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Het gaat om het afhandelen van klachten, behandelen van vergunningaanvragen of meldingen, het
uitvoeren van controles en afhandelen van adviesaanvragen van de deelnemers. We vragen ons, gelet
op de cij|qrs, af of daadwerkelijk sprake is van een hogere productie dan verwacht.
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